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MUZAÏEKKAMPEN 

2017

ZOMERKAMPEN

PAASKAMPEN
03/4 - 07/4    Evergem (Sint-Franciscus)             De wereld rond    Muzisch & spel
03/4 - 07/4    Sint-Amandsberg (Visitatie)              Cowboys & indianen   Actie & avontuur
10/4 - 14/4   Sint-Amandsberg (Oude Bareel)        Tienerkamp*    Muzisch & spel
10/4 - 14/4   Wondelgem (Mariavreugde)          Viva España       Muzisch & spel

03/7 - 07/7    Evergem (Sint-Franciscus)   Griezelen   Muzisch & spel
03/7 - 07/7   Sint-Amandsberg (Oude Bareel)  Geef acht!   Muzisch & spel
10/7 - 14/7   Wondelgem (Mariavreugde)           Piraten op tocht    Muzisch & spel
10/7 - 14/7   Sint-Amandsberg (Krekel)           Survival     Actie & avontuur
14/8 - 18/8   Wondelgem (Mariavreugde)           De rode draad     Actie & avontuur
14/8 - 18/8   Sint-Amandsberg (Visitatie)           Wablief?   Muzisch & spel
21/8 - 25/8   Sint-Amandsberg (Heiveld)           Vlieg maar mee!  Muzisch & spel

vzw Muzaïek organiseert muzische activiteiten voor kleuters, kinderen en jongeren 
om de creativiteit te stimuleren. We doen dit aan de hand van speelse workshops, 
zonder dat er muzische voorkennis nodig is, op een aangepast niveau. Aan elke 
activiteit koppelen we een toonmoment voor familie en vrienden.



KAMPLOCATIES
SJC Oude Bareel Antwerpsesteenweg 988 te Sint-Amandsberg.
SJC Heiveld Heiveldstraat 127A te Sint-Amandsberg. 
SJC De Krekel Krekelberg 1 te Sint-Amandsberg.
SJC Visitatie Gerardstraat 16 te Sint-Amandsberg.
Basisschool Mariavreugde Vinkeslagstraat 2 te Wondelgem. 
         Basisschool Sint-Franciscus Schepenhuisstraat 10 te Evergem.NIEUW

100 euro per kamp
80 plaatsen per kamp

van 9u00 tot 17u00
van 8u00 tot 9u00
van 17u00 tot 18u00
van 4 (°2013) tot 13 jaar

Vanaf 14 jaar kan je mee als hulpmonitor.
Vanaf 16 jaar kan je mee als monitor.
Interesse? Mail ons op informatie@muzaiek.be
2de kind aan -5%, 3de kind aan -10%,   
4de kind aan -15%. 
voor kinderen tot en met 12 jaar
vraag tussenkomst bij uw ziekenfonds
op www.muzaiek.be

ALGEMENE INFORMATIE 
Prijs

Plaatsen

Activiteiten
Opvang

  
Leeftijd

Extra! 

Gezinskorting

Fiscaal aftrekbaar
Ziekenfonds

Inschrijven

*NIEUW TIENERKAMP
Klaar om je eigen show te ontwerpen?

Ben je zangeres of danser? 
Podiumbeest of cameraman? 
Tekenaar of beatboxer? 
Welk talent je ook hebt, samen met de 
monitoren maak je er, zowel voor als achter 
de schermen, een wervelende show van. 

Ben je geboren tussen 2002 en 2007? 
Dan kan je deelnemen aan dit tienerkamp.

met uitzondering van het tienerkamp*

Wees er snel bij want er zijn slechts 50 plaatsen! 

met uitzondering van het tienerkamp*


